
 
COFNODION CYFARFOD y PLANNING COMMITTEE a gynhaliwyd trwy 
VIRTUAL MEETING ar TUESDAY, 12 JANUARY 2021 am 10.00y.b. 
 
Yn bresennol:  
 
Y Cynghorwyr Jacob Williams (Chairman), Tony Wilcox (Vice-Chairman), 
Steve Alderman, Rod Bowen, Mark Carter, John Cole, Vic Dennis, Tim Evans, 
Brian Hall, David Howlett, Stephen Joseph, Myles Pepper, David Pugh and 
Jon Preston  
 
Aelod yn mynychu â Chaniatâd y Cadeirydd: 
 
Y Cynghorydd Alison Tudor mewn perthynas ag Eitem Rhif 6 yr Agenda - Cais 
Cynllunio Rhif 20/0564 / PA - Uned 1, Harvester House, Ffordd Abergwaun, 
Hwlffordd, SA61 2SX  
 
Swyddogion yn bresennol:  
 
Eirian Forrest - Swyddog Rhwymedigaethau Cynllunio 
Emma Gladstone - Swyddog Cynllunio 
Steven Jones - Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cymunedol  
David Popplewell - Prif Swyddog Cynllunio 
Rhian Young - Prif Gyfreithiwr Ymgyfreitha 
Lydia Evans - Swyddog Cymorth Democrataidd a Chraffu 
Elieze Hinchcliffe - Cynorthwyydd Gwasanaethau Democrataidd 
 
Ymddiheuriadau dros absenoldeb:  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau dros absenoldeb gan y Cynghorydd Aaron Carey 
 

58. Cyhoeddiadau'r Cadeirydd  
 
Wrth agor y cyfarfod dymunodd y Cadeirydd Flwyddyn Newydd Dda i bawb a 
gwnaeth y cyhoeddiadau a ganlyn: 
 

 Yn ystod Eitem Rhif 10 yr Agenda - Cais Cynllunio Rhif 20/0295/PA - Tir i'r 
gorllewin o Greenacres Skip Hire, Dwrbach, Abergwaun, SA65 9RE yng 
nghyfarfod blaenorol y Pwyllgor, penderfynodd y Pwyllgor roi pwerau 
dirprwyedig i'r Prif Swyddog Cynllunio gymeradwyo'r cais ar ôl i'r cyfnod 
cyhoeddusrwydd ddod i ben, ar yr amod na chodwyd unrhyw faterion 
cynllunio sylweddol newydd. Ar 21 Rhagfyr 2020, yn dilyn diwedd y cyfnod 
cyhoeddusrwydd ac erbyn hynny ni wnaed unrhyw sylwadau pellach, 
cyhoeddwyd y caniatâd cynllunio.  

 

 Yn ystod Eitem Rhif 14 yr Agenda - Cais Cynllunio Rhif 20/0602/PA - 
Tua 400 metr o Fferm Mathri, Mathri, Sir Benfro yng nghyfarfod blaenorol 
y Pwyllgor, penderfynodd y Pwyllgor y dylid rhoi pŵer dirprwyedig i'r Prif 
Swyddog Cynllunio i gymeradwyo'r cais ar ôl i'r cyfnod cyhoeddusrwydd 
ddod i ben, ar yr amod na chodwyd unrhyw faterion cynllunio sylweddol 
newydd. Derbyniwyd sylw gan Gyngor Cymuned Mathri yn gwrthwynebu'r 
cais er na nodwyd rheswm dros y gwrthwynebiad. Gan na chodwyd 
unrhyw faterion cynllunio sylweddol newydd gan y gwrthwynebiad ac yn 
unol â phenderfyniad y Pwyllgorau, cyhoeddwyd y caniatâd cynllunio ar 21 
Rhagfyr 2020.  



 

 

 Byddai diweddariadau llafar yn cael eu darparu ar gyfer  Eitem Rhif  6 yr 
Agenda - Cais Cynllunio Rhif 20/0564 / PA - Uned 1, Harvester House, 
Ffordd Abergwaun, Hwlffordd, SA61 2SX  

 
59. Datganiadau o Fudd  

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.  
 

60. Cofnodion y cyfarfod blaenorol  
 
Cynigwyd gan y Cynghorydd Jacob Williams; Eiliwyd gan y Cynghorydd Brian 
Hall 
 

CYTUNWYD 
 
Bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr 2020 yn cael eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir 

 
61. Rhif Cais Cynllunio. 20/0564/PA - Uned 1, Harvester House, Fishguard 

Road, Hwlffordd, SA61 2SX -  Newid defnydd i swyddfa, ystafell arddangos 
ac ardal gwerthiannau / cownter masnach ar gyfer nwyddau plymio a 
chynhwysydd storio gyda sgrinio  
 
Roedd y cais hwn i'w ystyried gan y Pwyllgor wrth i'r Panel Dirprwyo Cynllunio 
benderfynu dileu'r cais o'r cynllun dirprwyo. Gwnaed hyn oherwydd bod y 
penderfyniad ar effaith y datblygiad arfaethedig yn y gymuned leol yn cael ei 
gydbwyso'n ofalus rhwng y buddion cystadleuol a bod yn gymhleth a sensitif, ac 
fe'i barnwyd y byddai'n elwa o archwiliad cyhoeddus o'r rhinweddau (maen prawf 
2). 
 
Rhoddodd y Swyddog Cynllunio dri diweddariad llafar i'r Pwyllgor: 
 
Nododd y cyntaf bod y cyfnod cyhoeddusrwydd wedi dod i ben ar 7 Ionawr 2021 
ac ers cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor, derbyniwyd un llythyr cynrychiolaeth arall 
gan breswylydd cyfagos a fyddai’n cael sylw yn y cyflwyniad. 
 
Nododd yr ail ddiweddariad y derbyniwyd ymateb ymgynghori pellach gan 
Ecolegydd y Cyngor a oedd yn argymell cymeradwyo'r gofyniad yn amodol ar 
osod blwch adar neu ystlumod ar y codiad gogledd-ddwyreiniol, ar uchder dros 4 
metr a heb oleuadau allanol. Dywedwyd y byddai'r amod a argymhellir yn cael ei 
ddiweddaru i adlewyrchu'r diweddariad hwn.  
 
Dywedodd y diweddariad llafar olaf y derbyniwyd manylion ynghylch uchder, 
lleoliad a lliw arfaethedig sgrinio'r cynhwysydd storio yn ystod bore 12 Ionawr 
2021, a nododd y wybodaeth a gyflwynwyd y gall lliw y cynhwysydd cludo gael ei 
beintio'n llwyd neu'n wyrdd i leihau ei effaith weledol ymhellach. Yn seiliedig ar y 
wybodaeth a gyflwynwyd, gwnaed argymhelliad wedi'i ddiweddaru i'r perwyl y 
gellid rhoi cymeradwyaeth yn amodol ar yr amod sgrinio i ddilyn amserlen ar 
gyfer gweithredu'r sgrinio cymeradwy a chadw'r sgrinio tra roedd y cynhwysydd 
storio ar y safle.   
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor y derbyniwyd hysbysiad dyladwy gan y  
partïon canlynol a oedd â diddordeb ac am arfer eu hawl i annerch y  



 

Pwyllgor: 
 

 Cyngor Tref - Y Cynghorydd Chris Evans 
 

 Ymgeisydd - Mr Richard Nash  
 

 Gwrthwynebydd - Mr John James 
 

 Aelod Lleol - Y Cynghorydd Alison Tudor 
 
Yn dilyn cyfeiriad y Cynghorydd Evans, cyfeiriwyd at ei gais i gyfyngu ar oriau 
agor y busnes. Amlygwyd y byddai gan gystadleuwyr y busnes oriau agor mwy 
ffafriol a gofynnwyd a oedd y Cynghorydd Evans yn teimlo bod cyfyngu oriau 
agor y busnes yn deg gan y byddent dan anfantais o gymharu â'u cystadleuwyr. 
Dywedodd y Cynghorydd Evans ei fod yn falch o weld yr adeilad yn cael ei 
ddefnyddio ond ychwanegodd nad oedd y cystadleuwyr wedi'u lleoli mewn ardal 
breswyl ac ailadroddodd ei ddymuniad i'r oriau agor ddechrau am 8am.  
 
Gofynnwyd a oedd y Cyngor Tref yn gwrthwynebu'r cynhwysydd cludo. Eglurwyd 
nad oeddent yn gwrthwynebu'r cynhwysydd ond roeddent yn dymuno iddo gael 
ei leoli mewn man arall ar y safle neu gael ei sgrinio.  
 
Yn dilyn cyfeiriad Mr Nash gofynnwyd a oedd lleoliad arall ar y safle i'r 
cynhwysydd gael ei ail-leoli yno. Dywedodd Mr Nash fod y cynhwysydd yn y 
lleoliad gorau ar gyfer y safle ar hyn o bryd.  
 
Cyfeiriwyd at lygredd sŵn a gofynnwyd a oedd y busnes yn defnyddio peiriannau 
mawr a allai achosi aflonyddwch i'r adeiladau cyfagos. Dywedodd Mr Nash na 
ddefnyddiwyd unrhyw beiriannau mawr ar y safle a'i fod felly yn fusnes ag effaith 
sŵn isel.  
 
Gofynnwyd am eglurhad ynghylch pwrpas y goleuadau ar y safle. Hysbysodd Mr 
Nash y Pwyllgor fod y goleuadau safle yn oleuadau diogelwch lefel isel sy'n cael 
eu hysgogi gan symudiadau a bod y goleuadau uwchben yr arwyddion ymlaen 
am ychydig oriau yn unig yn y bore a'r nos yn ystod cyfnodau tywyll, ac wedi'u 
gosod ar amserydd. 
 
Gwnaed cais i Mr Nash egluro pa amseroedd agor yr oedd eisiau. Hysbysodd Mr 
Nash y Pwyllgor ei fod eisiau agor y safle am 7am i ganiatáu paratoadau ar gyfer 
y diwrnod i ddod ac i'r cownter masnach ddechrau masnachu am 7:30am. 
 
Gofynnwyd i'r ymgeisydd gyflwyno cynnig rheoliadau hysbysebu ac er y 
cydnabuwyd nad oedd y cynnig yn rhan o'r broses gynllunio, holwyd a oedd 
cynnig o'r fath wedi'i gyflwyno. Dywedodd Mr Nash fod y cynnig hysbysebu ar y 
gweill.  
 
Yn dilyn cynnig Mr James, gofynnwyd a oedd gostyngiad mewn sŵn wedi bod 
ers i Jewson's roi’r gorau i fasnachu. Cadarnhaodd Mr James fod gostyngiad 
mewn llygredd sŵn wedi'i brofi ond nododd fod y preswylwyr wedi gweithio'n 
barhaus gyda Jewson's yn ystod eu hamser yn yr ardal i ddod â sŵn o'u 
gweithrediadau i lawr i lefel dderbyniol. Ailadroddodd ddymuniad presennol y 
preswylwyr i'r busnes dan sylw gadw'r sŵn mor isel â phosib tan 8am.  
 



 

Anerchodd y Cynghorydd Alison Tudor, Aelod Lleol, y Pwyllgor i fynegi ei 
phryderon ynghylch y cais. Dywedodd fod y busnes wedi'i leoli mewn ardal 
breswyl iawn a lleisiodd y byddai cynhwysydd yn ychwanegiad anarferol i'r ardal. 
Codwyd pryderon ynglŷn â'r busnes yn gweithredu y tu allan i'r oriau a ganiateir, 
gan achosi sŵn a llygredd golau i adeiladau cyfagos o 7am. Cynigiodd y 
Cynghorydd Tudor fod y busnes yn gweithredu rhwng 8am - 5:30pm o ddydd 
Llun i ddydd Sadwrn heb unrhyw lwfans dydd Sul na Gŵyl y Banc, er iddo fynegi 
nad dymuniad unrhyw un oedd effeithio’n negyddol ar y busnes. 
 
Aeth y Pwyllgor ymlaen i drafod y cais a nodwyd y pwyntiau allweddol  
fel a ganlyn: 
 
Lleisiodd nifer o aelodau eu cefnogaeth i'r cais gan nodi y dylid cefnogi ac annog 
pob busnes bach mewn cyfnod economaidd mor wael.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd Mark Carter yr argymhelliad wedi'i ddiweddaru fel yr 
amlinellwyd, fel rhan o ddiweddariad llafar y swyddog; Eiliwyd gan y Cynghorydd 
Stephen Joseph 
 
Gofynnwyd am eglurhad ynghylch sut roedd cynwysyddion cludo yn cael eu 
dosbarthu dan delerau cynllunio. Hysbysodd y Prif Swyddog Cynllunio y Pwyllgor 
eu bod, ar y cyfan, yn cael eu dosbarthu fel adeileddau adeiladu gan nad oedd 
angen newid defnydd y tir arnynt ac nad oeddent yn cael eu symud o amgylch y 
safle yn rheolaidd.  
 
Rhoddodd y Prif Swyddog Cynllunio eglurhad ar yr argymhelliad sgrinio wedi'i 
ddiweddaru a oedd yn nodi, gan fod manylion sgrinio derbyniol wedi'u cyflwyno 
yn gynharach yn y dydd, nad oedd angen awdurdod dirprwyedig mwyach ond y 
byddai angen newid yr amod sgrinio gan ei gwneud yn ofynnol i'r manylion 
sgrinio a gyflwynwyd gael eu gweithredu o fewn amserlen y cytunwyd arni ac i'r 
sgrinio gael ei gadw cyhyd â bod y cynhwysydd ar y safle. Derbyniodd y Pwyllgor 
y newid i'r amod a bwrw ymlaen i'r bleidlais.   
 

PENDERFYNWYD 
 
CYMERADWYO'r cais, yn ddarostyngedig i'r amodau a amlinellir yn 
Adran 1.1 o adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymunedol gyda'r diwygiadau isod yn cael eu gwneud i amodau 3 a 
5;  
 

 I'r manylion sgrinio a gyflwynwyd gael eu gweithredu o fewn 
amserlen y cytunwyd arni gan yr Awdurdod Cynllunio ac i'r 
sgrinio gael ei gadw cyhyd â bod y cynhwysydd ar safle'r 
cymhwyso. 
 

 I osod blwch adar neu ystlumod ar y codiad gogledd-
ddwyreiniol, ar uchder dros 4 metr a heb oleuadau allanol 

 
The meeting ended at 11.54y.b. 

 


